
Zápisnica                                                                                                                                                                           

zo zasadnutia výboru ZRPŠ konaného dňa 01.02.2017 

Prítomní:  Bc.Peter Iliaš  

Ing.Katarína Pánisová   

Mgr.Petra Sládkayová 

  Branislav Krpelan 

  Jaroslav Mazán 

  Ingrid Balejová 

  Ivana Kútna 

PaedDr.Katarína Imreová 

  Mgr.Martin Škraban, hosť 

  Mgr.Daniela Pršová,hosť 

    

Program: 

  1.Otvorenie, kontrola uznesenia 

  2.Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov  za I.polrok 2016/2017 

  3.Prerokovanie projektu na odborné učebne 

  4.Rôzne 

  5.Diskusia 

  6.Uznesenie 

 

K bodu1:  Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda výboru Bc.Peter Iliaš. 

S programom zasadnutia členov oboznámila pani Imreová, tajomníčka, a  

previedla kontrolu uznesenia. Na zasadnutí výboru 20.9.2016 boli prijaté dve 

ukladacie uznesenia:  

a) uskutočniť plenárne (prostredníctvom školského rozhlasu) a triedne ZRPŠ. 

Uznesenie bolo splnené 13.10.2016, 

b) doplniť výbor ZRPŠ o 1 člena. Uznesenie bolo splnené, novou členkou 

výboru sa stala pani Ivana Kútna. 

K bodu 2: Riaditeľ školy, Mgr.Martin Škraban, vyhodnotil výchovno-vyučovacie 

výsledky za I.polrok školského roka 2016/2017. Zhodnotil, že počet 

neprospievajúcich žiakov v porovnaní so školským rokom 2015/2016  mierne 

stúpol, neprospeli 5 žiaci. Konštatoval, že žiaci stále dosahujú výborné úspechy 

v okresných súťažiach (vedomostných aj športových).Mimoriadne potešujúce 

sú dosahované výsledky aj testovaniach (T5,Komparo), nakoľko v  slovenskom 

jazyku aj matematike sú vysoko nad slovenským priemerom. 

K bodu 3: V rôznom pán riaditeľ informoval prítomných o : 

 - termíne zápisu do 1.ročníka 8.4.2017 (sobota), 

 - absolvovanom lyžiarskom výcviku žiakov 7.roč., 

 - chrípkových prázdninách (rozhodnutie RÚVZ), 

 - karnevale v ŠKD, 

 - možnosti poukázania 2% z dane v prospech školy, 

 - hádzanárskom turnaji veteránov- Memoriál Miloša Kupca, 



 

 - rozširujúcom plaveckom výcviku žiakov 6.ročníka, 

                        -inovovaní detského ihriska v areáli školy, nové preliezačky, 

 - projekte na odborné učebne.  

K bodu 5: Diskusné príspevky sa týkali jednotlivých bodov programu. 

 

 

K bodu 6: Uznesenie 

  Výbor ZRPŠ: 

  a) berie na vedomie: 

  - vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I.polrok  2016/2017, 

  - informáciu o dosiahnutých výsledkoch v testovaní a súťažiach, 

  - informáciu o termíne zápisu do 1.ročníka, 

  - informáciu o absolvovanom lyžiarskom výcviku žiakov 7.roč., 

  - informáciu o termíne konania Memoriálu Miloša Kupca v hádzanej, 

  - rozširujúcom plaveckom výcviku žiakov 6.ročníka, 

  - projekte na odborné učebne, 

                        - inovovaní detského ihriska v areáli školy,  

  - diskusné príspevky. 

  b) súhlasí: 

  - s uhradením sumy 990.-€ za projekt na odborné učebne, 

  c) ukladá: 

  -zaregistrovať ZRPŠ pri ZŠ a vydokladovať využitie príjmu z 2% za rok 2016 

   T: do konca 05/2017    Z: RŠ, pokladník ZRPŠ 

   

  

   

 

 

V Nitrianskom Rudne 01.februára 2016   Zapísala: PaedDr.Katarína Imreová 

 

 

 

 

 


